
 دوره پنجم شورای اسالمی شهر بجنورد ۲۳/۷/۹۶مورخ  ۹صورتجلسه شماره 

  

در  ۲۳/۷/۹۶روز یکشنبه مورخ  ۱۶:۰۰پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی ساعت 

ا... مجید آغاز و سپس رییس شورا ضمن خیر مقدم و گرامیداشت ایام محل سالن جلسات شورا با تالوت آیاتی چند از کالم 

 .هفته، دستور جلسه را قرائت و پس از بررسی و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید

فی مابین شهرداری و  ۲۸/۶/۹۶شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۲۰/۷/۹۶مورخ  ۵۷۰۹۸/۱۰/۹۶نامه شماره  -۱

اصلی واقع در جوادیه بعد از  ۶۰۹۲/۱۷۰/۱۶۹انی با وکالت آقای موسی قبادی سرخ زو تحت پالک ثبتی آقای شیرمحمد روح

مترمربع مبنی بر دریافت  ۵۰/۸۳مترمربع و بعد از عقب نشینی  ۹۰/۸۸میدان جنب نانوایی با مساحت عرصه قبل از عقب نشینی 

بادل نظر با توجه به اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با عوارض ورود به محدوده در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و ت

اصالحیه توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی موافقت نمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد 

 .بود

فی مابین شهرداری و  ۲۸/۶/۹۶شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۲۰/۷/۹۶مورخ  ۵۷۱۲۹/۱۰/۹۶نامه شماره  -۲

مترمربع و بعد از  ۹/۷۹با مساحت عرصه قبل از عقب نشینی  ۳۲خانم شعله پوررمضان بصورت قولنامه عادی واقع در باقرخان 

ورود به محدوده در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با  مترمربع مبنی بر دریافت عوارض ۴۵/۶۹عقب نشینی 

توجه به اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با اصالحیه توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی موافقت نمود، این 

 .توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود

 ۷/۴/۹۶پیرو صورتجلسه  ۲۹/۶/۹۶شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۲۰/۷/۹۶رخ مو ۵۷۱۷۲/۱۰/۹۶نامه شماره  -۳

بصورت قولنامه عادی واقع در حلقه سنگ خیابان  ۲-۵۵-۱۰۰-۷۰۵-۱فی مابین شهرداری و آقای محمد ربانی با کد نوسازی 

مترمربع مبنی بر دریافت عوارض  ۷۲/۷۴مترمربع و بعد از عقب نشینی  ۰۲/۹۲حافظ با مساحت عرصه قبل از عقب نشینی 

ورود به محدوده در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با اصالحیه 

 .توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی موافقت نمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود

فی مابین شهرداری و  ۲۸/۶/۹۶شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۲۰/۷/۹۶مورخ  ۵۷۲۰۲/۱۰/۹۶نامه شماره  -۴

با مساحت عرصه قبل  ۱۵بصورت قولنامه عادی واقع در ناظرآباد، ناظرآباد  ۷-۴۸-۳۰۰-۳۹۶-۱آقای رضا باغچقی با کد نوسازی 

مترمربع مبنی بر دریافت عوارض ورود به محدوده در جلسه مطرح،  ۷۵/۹۴ی مترمربع و بعد از عقب نشین ۱۱۸از عقب نشینی 

شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با اصالحیه توافق مذکور با رعایت ضوابط و 

 .هد بودمقررات شهرسازی موافقت نمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خوا

فی مابین شهرداری و  ۲۸/۶/۹۶شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۱۰/۷/۹۶مورخ  ۵۴۳۶۷/۱۰/۹۶نامه شماره  -۵

متری شمالی  ۳۲واقع در خیابان  ۱۳۵۷/۱۵۴تحت پالک ثبتی  ۷-۴۳-۲۳-۱۲-۱آقای مجید پوراسکندری با کد نوسازی 



و  ۳/۱۱/۹۵ش مورخ /۵۴۸۱/۵/۹۵رمربع که با توجه به نامه شماره مت ۲۰۸حدفاصل میدان جوادیه و تختی با مساحت عرصه 

مدیرکل شهری استانداری خراسان شمالی مبنی بر دریافت معوض با توجه به  ۲۲/۱۰/۹۵مورخ  ۸۳۱۲۶/۱۰/۹۵نامه شماره 

یلی و بازگشایی وجود معارض در زمینهای مذکور در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به اجرای طرح تفص

معابر با اصالحیه توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی موافقت نمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر 

 .خواهد بود

فی مابین شهرداری و  ۲۸/۶/۹۶شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۱۰/۷/۹۶مورخ  ۵۴۳۷۵/۱۰/۹۶نامه شماره  -۶

با مساحت عرصه قبل از  ۴۷گل بهمن بصورت قولنامه عادی واقع در خیابان طالقانی غربی کوچه تابش روبروی پالک خانم ازم 

مترمربع مبنی بر دریافت عوارض ورود به محدوده در جلسه مطرح،  ۳۵/۱۴۷نشینی  مترمربع و بعد از عقب ۲۴۲عقب نشینی 

تفصیلی و بازگشایی معابر با اصالحیه توافق مذکور با رعایت ضوابط و  شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به اجرای طرح

 .مقررات شهرسازی موافقت نمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود

فی مابین شهرداری و  ۱۲/۷/۹۶شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۲۲/۷/۹۶مورخ  ۵۷۳۷۳/۱۰/۹۶نامه شماره  -۷

باقیمانده بخش یک بجنورد واقع در  ۶۳۰۱/۱۵۵تحت پالک ثبتی  ۱-۷-۴۳-۱۲-۱قربان محمد وحیدی با کد نوسازی آقای 

مترمربع  ۴۰/۱۶۸مترمربع و بعد از عقب نشینی  ۹۵/۲۳۵عرصه قبل از عقب نشینی  ۸۱خیابان صادقیه دوم خیابان مودت پالک 

ر جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به اجرای مبنی بر دریافت خسارت و تسهیالت در قبال عقب نشینی د

طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با اصالحیه توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی موافقت نمود، این توافق از تاریخ 

 .ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود

فی مابین شهرداری و  ۲۸/۶/۹۶ی درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ شهردار ۲۰/۷/۹۶مورخ  ۵۷۱۴۳/۱۰/۹۶نامه شماره  -۸

واقع در  ۱۸۴۷/۱۸۱۸/۱۲۹تحت پالک ثبتی  ۲-۵۵-۱۰۰-۵۹۵-۱آقای افشارمنش با وکالت آقای محمد دیبامهر با کد نوسازی 

  مترمربع مبنی بر خرید ۷۴/۱۷۵زمینهای تفکیکی ارغند( با مساحت عرصه ) ۲ملکش جنب پاسگاه قدیم عارف 

در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به اجرای  ۲۴/۸/۹۴سهم العرصه شهرداری مطابق صورت مجلس مورخ 

طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با اصالحیه توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی موافقت نمود، این توافق از تاریخ 

 .ودابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد ب

فی مابین شهرداری و  ۴/۷/۹۶شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۲۲/۷/۹۶مورخ  ۵۷۳۶۱/۱۰/۹۶نامه شماره  -۹

 ۸۷۲/۸۴۴/۷۱۹موسسه فرهنگی خراسان با نمایندگی آقای پرهیزکار به عنوان سرپرست با موضوع طلب موسسه مذکور به مبلغ 

از شهرداری بجنورد در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر  ۳۰/۶/۹۶مورخ  ۵۱۶۵۹/۱۱/۹۶ریال برابر مرقومه شماره 

 .با صورتجلسه مذکور با رعایت ضوابط و مقررات اعالم موافقت نمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود

فی مابین شهرداری و  ۵/۷/۹۶رخ شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مو ۲۲/۷/۹۶مورخ  ۵۷۵۷۷/۱۰/۹۶نامه شماره  -۱۰

اقبال  ۶ وحدت ، بصورت قولنامه عادی واقع در ضلع جنوب فرودگاه  ۷-۴۹-۱۰۰-۱۳۰۷-۱آقای حمید کهندل با کد نوسازی 

مترمربع مبنی بر دریافت عوارض ورود به  ۱۴۰مترمربع و بعد از عقب نشینی  ۱۵۰با مساحت عرصه قبل از عقب نشینی   ۸



طرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با اصالحیه توافق محدوده در جلسه م

 .مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی موافقت نمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود

فی مابین شهرداری و  ۱۵/۶/۹۶ص صورتجلسه توافقی مورخ شهرداری درخصو ۲۳/۷/۹۶مورخ  ۵۷۷۱۸/۱۰/۹۶نامه شماره  -۱۱

 ۱۵۰با مساحت عرصه قبل از عقب نشینی  ۱۷آقای قاسم اکبرزاده بصورت قولنامه عادی واقع در خیابان نیایش انتهای نیایش 

پس از بررسی مترمربع مبنی بر دریافت عوارض ورود به محدوده در جلسه مطرح، شورا  ۱۵/۸۷مترمربع و بعد از عقب نشینی 

و تبادل نظر با توجه به اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با اصالحیه توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی 

 .موافقت نمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود

فی مابین شهرداری و  ۲۲/۶/۹۶توافقی مورخ  شهرداری درخصوص صورتجلسه ۲۳/۷/۹۶مورخ  ۵۷۷۶۴/۱۰/۹۶نامه شماره  -۱۲

متری آیت ا... بجنوردی با مساحت مجموع  ۴۲آقای سید جعفر جعفرنیا و مهدی قربانی بصورت قولنامه عادی واقع در خیابان 

ز متری مبنی بر دریافت معوض به مالکین در جلسه مطرح، شورا پس ا ۴۲مترمربع که کالً در مسیر بازگشایی  ۳۵/۴۵۳عرصه 

بررسی و تبادل نظر با توجه به اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با اصالحیه توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات 

 .شهرسازی موافقت نمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود

فی مابین شهرداری و  ۲۱/۶/۹۶فقی مورخ شهرداری درخصوص صورتجلسه توا ۲۳/۷/۹۶مورخ  ۵۷۷۶۰/۱۰/۹۶نامه شماره  -۱۳

بخش یک بجنورد واقع در خیابان شهید بهشتی  ۳/۱۵۲۹تحت پالک ثبتی  ۶-۳۸-۸-۴۷-۱آقای بهرام اسفندیاری با کد نوسازی 

مترمربع و بعد از عقب نشینی  ۵/۲۴۶شمالی کوچه شهید علیزاده با مساحت عرصه قبل از عقب نشینی براساس سند مالکیت 

ترمربع مبنی بر دریافت خسارت و تسهیالت در قبال عقب نشینی در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با م ۵/۲۲۶

توجه به اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با اصالحیه توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی موافقت نمود، این 

 .خواهد بود توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر

فی مابین شهرداری و  ۲۸/۶/۹۶شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۲۲/۷/۹۶مورخ  ۵۷۵۲۸/۱۰/۹۶نامه شماره  -۱۴

با مساحت عرصه قبل از  ۱۲واقع در اسالم آباد شمالی نبش باقرخان  ۸۵۵۴/۲۱۰/۱۶۹آقای میدانعلی عمارلو تحت پالک ثبتی 

مترمربع مبنی بر دریافت عوارض ورود به محدوده در جلسه  ۸۵/۱۲۹ز عقب نشینی مترمربع و بعد ا ۶۹/۱۴۸عقب نشینی 

مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با اصالحیه توافق مذکور با رعایت 

 .ه معتبر خواهد بودضوابط و مقررات شهرسازی موافقت نمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ما

فی مابین شهرداری و  ۲۸/۶/۹۶شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۲۲/۷/۹۶مورخ  ۵۷۵۸۳/۱۰/۹۶نامه شماره  -۱۵

شرکت مهندسی فجر خراسان با نمایندگی خانم زهره فخرطه به عنوان مدیرعامل با موضوع طلب شرکت مذکور به مبلغ 

از شهرداری بجنورد در جلسه مطرح، شورا پس از  ۱۰/۳/۹۶مورخ  ۱۷۸۱۱/۱۰/۹۶ره ریال برابر مرقومه شما ۰۰۰/۹۲۰/۵۴۴

بررسی و تبادل نظر با صورتجلسه مذکور با رعایت ضوابط و مقررات اعالم موافقت نمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه 

 .معتبر خواهد بود



خصوص صدور پروانه رایگان در ملک واقع در خیابان ینگه قلعه شهرداری در ۱۱/۷/۹۶مورخ  ۵۴۶۵۴/۱۰/۹۶نامه شماره  -۱۶

متعلق به آقای برزو احمدی در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با رعایت ضوابط مقررات شهرسازی با درخواست 

 .شهرداری اعالم موافقت نمود

صالحیه بودجه سازمان آرامستان بشرح جدول شهرداری درخصوص درخواست ا ۱۸/۷/۹۶مورخ  ۵۶۳۸۴/۱۰/۹۶نامه شماره  -۱۷

کمیسیون برنامه و بودجه  ۱۸/۷/۹۶مورخ  ۷صورتجلسه  ۱ذیل در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 

 .با درخواست شهرداری اعالم موافقت نمود

 

 شرح کد
مصوب بودجه 

 (ریال) ۹۶
 (اضافه )ریال (کسر )ریال

بودجه اصالحیه 

 (ریال)

۳۰۷۰۳۰۰۰۰۲ 
خرید و تجهیز آمبوالنس 

 حمل متوفی
 ۰ ـ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰

۳۰۷۰۳۰۰۰۰۱ 
 تکمیل و تجهیز

 گورستان پارک جاوید
۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰ ۰ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۱ 

 ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ۰ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ۰۰۰/۰۰۰/۸۰ جشن و پذیرایی و سوگواری ۲۰۵۵۰۵

 ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ۰ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ هزینه های رفاهی کارکنان ۲۰۵۵۱۶

 ۰۰۰/۰۰۰/۳۸۰/۱ ۰۰۰/۰۰۰/۵۲۰ (۰۰۰/۰۰۰/۵۲۰) ۰۰۰/۰۰۰/۳۸۰/۱ جمع

  

با کد  ۹۶شهرداری درخصوص اصالحیه ردیف اعتباری بودجه سال  ۱۸/۷/۹۶مورخ  ۵۶۳۸۹/۱۰/۹۶نامه شماره  -۱۸

 ۲در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند ( ۳۰۷۰۱۰۰۰۰۱ -۳۰۳۰۱۰۰۰۰۷ -۳۰۹۰۰۰۰۰۱)

ی با رعایت مفاد دستورالعمل ابالغی بودجه اعالم کمیسیون برنامه و بودجه با درخواست شهردار ۱۸/۷/۹۶مورخ  ۷صورتجلسه 

 .موافقت نمود

شهرداری درخصوص درخواست اصالحیه در سه ردیف اعتباری بودجه شهرداری  ۱۰/۷/۹۶مورخ  ۵۴۰۴۵/۱۰/۹۶نامه شماره  -۱۹

به  در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر( ۳۰۹۱۰۰۰۰۰۱ -۳۰۷۰۱۰۰۰۰۴ -۳۰۵۰۴۰۰۰۱۱با کد ) ۲منطقه 



کمیسیون برنامه و بودجه با درخواست شهرداری با رعایت مفاد دستورالعمل ابالغی  ۱۸/۷/۹۶مورخ  ۷صورتجلسه  ۳استناد بند 

 .بودجه اعالم موافقت نمود

شهرداری درخصوص دریافت عوارض بها خدمات شهری از اتباع و مهاجرین  ۱۶/۷/۹۶مورخ  ۵۵۳۹۵/۱۰/۹۶نامه شماره  -۲۰

کمیسیون برنامه  ۱۸/۷/۹۶مورخ  ۷صورتجلسه  ۵مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند خارجی در جلسه 

 .بودجه و سرمایه گذاری با درخواست شهرداری برابر جدول ذیل اعالم موافقت نمود

 مبلغ پرداختی تعداد نفرات ردیف مبلغ پرداختی تعداد نفرات ردیف

 ریال ۰۰۰/۰۰۰/۲ خانواده های شش نفره ۶ ریال ۰۰۰/۸۰۰ خانواده های یک نفره ۱

 ریال ۰۰۰/۲۵۰/۲ خانواده های هفت نفره ۷ ریال ۰۰۰/۰۵۰/۱ خانواده های دو نفره ۲

 ریال ۰۰۰/۵۰۰/۲ خانواده های هشت نفره ۸ ریال ۰۰۰/۳۰۰/۱ خانواده های سه نفره ۳

 ریال ۰۰۰/۷۵۰/۲ خانواده های نه نفره ۹ ریال ۰۰۰/۵۰۰/۱ خانواده های چهار نفره ۴

 ریال ۰۰۰/۰۰۰/۳ خانواده های ده نفر و بیشتر از آن ۱۰ ریال ۰۰۰/۷۵۰/۱ خانواده های پنج نفره ۵

  

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا با دو موضوع، تعیین اعضای شورای نامگذاری و  ۱۵/۷/۹۶مورخ  ۴صورتجلسه شماره  -۲۱

صورتجلسه مذکور آقایان ابراهیم  ۱چگونگی فعالیت شورایاریها در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 

لی و سرکار خانم سیده زهرا هاشمی را بعنوان اعضای شورای نامگذاری معرفی نمود و امانی، علیرضا باغچقی، سید احمد وکی

صورتجلسه مذکور با موضوع چگونگی فعالیت شورایاران مورد بحث و تبادل قرار گرفت که در نهایت مقرر شد فعالیت  ۲بند 

   .نمود موافقت اعالم شود،  صمیم گیریت آنان  فعالیت نحوه به نسبت آینده در تا  شورایاران همانند قبل ادامه یابد

کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری درخصوص استعفاء آقای علیرضا باغچقی از  ۱۵/۷/۹۶مورخ  ۲صورتجلسه شماره  -۲۲

 بند استناد به و نظر تبادل و بررسی از پس شورا مطرح، جلسه در شورا شهری زیست محیط سمت رییس کمیسیون خدمات و 

 محیط ذکور با استعفای ایشان موافقت و آقای جمشید گریوانی را به سمت رییس جدید کمیسیون خدمات و صورتجلسه م ۴

 .نمود انتخاب شهری زیست

درخواست مدیران دفاتر آژانسهای تلفنی درخصوص تخفیف آبونمان سالیانه  ۱۴/۶/۹۶ش مورخ /۲۱۸۷/۵/۹۶نامه شماره  -۲۳

کمیسیون  ۱۸/۷/۹۶مورخ  ۳صورتجلسه شماره  ۱بررسی و تبادل نظر به استناد بند در جلسه مطرح، شورا پس از  ۹۶و ۹۵سال 

 .بدون تخفیف اعالم موافقت نمود ۹۶و آبونمان سال  ۹۵تخفیف برای سال  %۷۰عمران، معماری و شهرسازی با اعمال 



است تصویب نرخنامه آموزش و پرورش شهرستان بجنورد درخصوص درخو ۳۱/۴/۹۶مورخ  ۱۷/۱۶۲۷۷/۷۹۱۱نامه شماره  -۲۴

 ۲شهرستان بجنورد در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر به استناد بند ( ۱۸پیشنهادی سرویس مدارس )کارگروه 

کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی با نرخهای پیشنهادی برابر جدول مندرج در نامه  ۱۸/۷/۹۶مورخ  ۳صورتجلسه شماره 

 .مذکور اعالم موافقت نمود

فرمانداری محترم در خصوص در اختیار قراردادن مکانی توسط شهرداری برای  ۷/۵/۹۶مورخ  ۱۸۳۰/۱/۴۱۲۱نامه شماره  -۲۵

مورخ  ۱صورتجلسه شماره  ۱۰راه اندازی خانه تشکل ها در جلسه مطرح ، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 

مکانی در محل خانه فرهنگ )امیریه جنوبی( در اختیار خانه تشکل ها قرار  کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مقرر شد ۱۹/۶/۹۶

 .گیرد

کمیسیون فرهنگی اجتماعی در خصوص راه اندازی جمعه بازار کتاب با  ۱۹/۶/۹۶مورخ  ۱صورتجلسه شماره  ۱۱بند  -۲۶

مطرح ،شورا پس از بررسی و  همکاری نهادها و سازمانهای زیربط در محل خانه فرهنگ شهرداری )امیریه جنوبی( در جلسه

 .تبادل نظر و با توجه به تصویب کمیسیون مذکور با پیشنهاد فوق اعالم موافقت نمود

اداره کل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان شمالی در خصوص پیشنهاد  ۲۰/۶/۹۶مورخ  ۵۵۳۴/۹۶/۳۰نامه شماره  -۲۷

صورتجلسه  ۲ بند استناد به و نظر تبادل و بررسی از پس شورا ، مطرح جلسه در مفاخر میدان بنام نامگذاری یکی از میادین 

تماعی با نامگذاری میدان مرکزی پارک توریستی بش قارداش بنام میدان کمیسیون فرهنگی و اج ۲۵/۶/۹۶مورخ  ۲شماره 

 .مفاخر اعالم موافقت نمود

شهرداری در خصوص تصویب صورتجلسه کمیسیون مزایده اجاره اراضی  ۲۹/۵/۹۶مورخ ۴۲۴۸۵/۱۰/۹۶نامه شماره  -۲۸

نظر و با توجه به طی شدن تشریفات اداری  کشاورزی اطراف نهالستان شهرداری در جلسه مطرح ، شورا پس از بررسی و تبادل

 . و رعایت آیین نامه مالی و معامالتی با در خواست شهرداری اعالم موافقت نمود

قانون موسوم به شوراهای شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل آن برای شهرداری و کلیه دستگاه  ۹۰رعایت ماده  -۲۹

 .های ذینفع الزم االجراست


